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Ostatni rok dał nam 
szkołę. Nie tylko dla-
tego, że kazał nam się 

nauczyć nowych zachowań 
i szybko nabyć nieznanych 
dotąd przyzwyczajeń, ale 
dosłownie: dał nam szkołę, 
której nie znaliśmy.

Przyzwyczajeni do eduka-
cji w - lepszym czy gorszym, 
ale jednak jakoś oswojo-
nym - systemie, zostaliśmy 
z niego wyprowadzeni bez 
pewności, do  czego teraz 
mamy wrócić. My, wszyscy: 
dzieci i młodzież, studenci, 
nauczyciele i  rodzice. Za-
stanawiamy się już powoli 
nad powrotem do  budyn-
ków szkolnych, ale i  do 
mieszkań uwolnionych ze 
zdalnego nauczania, po-
tyczek o  dostęp do  kom-
puterów - i  łamigłówek, 
jak pogodzić życie szkolne 
z  jako takim porządkiem 
domowników. Lektura 
Vademecum pomoże po-
układać sobie choć część 
tych spraw i zainspirować 
do  wyciągania z  nich do-
brych wniosków.

Trzymacie Państwo przed 
sobą wydanie, w  którym 
znajdziecie także pod-
powiedzi na  pytanie: czy 
udało się nam wspólnie 
tę szkołę przejść. Jednak 

równie ważne, jeśli nie 
ważniejsze dziś, jest py-
tanie: co dalej? Czy prze-
szliśmy do następnej klasy 
i  czy szkoły mają pomysł 
na to, jak promować swo-
je oferty w 2021 roku? Bo 
przecież - oby! - już nieba-
wem wrócimy do wyzwań 
stojących również przed 
instytucjami edukacyjny-
mi. A  te wciąż będą pod-
stawą systemu edukacji. 
Nawet, jeśli nauczyliśmy 
się korzystać powszechnie 
z dydaktyki nie w ławkach, 
a przed ekranem laptopa.

Warmia i   Mazury 
na  szczęście dają sporo 
możliwości, by przy nawet 
całkiem niełatwych wyzwa-
niach wyjść i nabrać powie-
trza w sprzyjających warun-
kach. Dlatego zachęcam: 
zajrzyjcie do  Vademecum 
między spacerami i pracą, 
bo tak, jak warto wziąć od-
dech na dobrym powietrzu, 
tak warto wziąć inspiracje 
z dobrej lektury!

Dawid Zmuda– z-ca redaktora naczelnego „Gazety Olsztyńskiej”
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KIERUNEK: 

ENERGETYKA
studia I stopnia
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KIERUNEK: 

MECHATRONIKA
studia I stopnia

studia II stopnia
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P
ostanowiliśmy spraw-
dzić, jak z rekrutacją, 
a  przede wszystkim 
z   promowaniem 
własnej oferty edu-

kacyjnej wśród przyszłych 
uczniów i  studentów radzą 
sobie szkoły ponadpodsta-
wowe i uczelnie wyższe z woj. 
warmińsko-mazurskiego. Jak 
się okazuje, dyrekcje placó-
wek oświatowych z  którymi 
się kontaktowaliśmy dosko-
nale odnalazły się w  nowej 
rzeczywistości. Webinaria, 
wirtualne spacery po szkole, 
konferencje z udziałem poten-
cjalnych uczniów, ale też ich 
rodziców — placówki oświa-
towe są elastyczne w swoim 
działaniu i potrafi ą z pozytyw-
nym nastawieniem promować 
swoje szkoły, a najważniejsze 
to nie marudzić.

Wciąż stosowane są tra-
dycyjne metody, jak choćby 
kontakt z dyrektorami szkół, 

z których lada moment wyj-
dzie gros absolwentów. A na 
przykład Anna Empel, dy-
rektor Zespołu Szkół w Lu-
bawie, zauważa, że (wciąż) 
jedną z  najlepszych form 
promocji jest „promocja 
szeptana”, czyli dobra opinia 
na temat szkoły roznoszona 
pocztą pantoflową.

dr hab. Sławomir 
Przybyliński, prof. UWM - 
prorektor ds. studenckich 
Uniwersytetu Warmińsko-
Mazurskiego w Olsztynie

— Najważniejszy jest op-
tymizm w  działaniu i  po-
zytywne myślenie, także 
w  przypadku promowania 
oferty edukacyjnej i rekruta-
cji nowych studentów. Wy-
chodzimy z takiego założenia 
wyczekując jednocześnie, 
podobnie jak cały świat, koń-
ca pandemii koronawirusa. 
Sytuacja ta zmieniła funk-

cjonowanie w wielu sferach, 
w tym też życie akademickie. 
Wśród naszych studentów, ale 
także generalnie wśród ludzi 
młodych zauważamy pewne 
zwątpienie. Młode pokolenie 
z natury jest aktywne, a teraz 
ta aktywność jest znacznie 
ograniczona. Nasz piękny, 
uniwersytecki kampus w Kor-
towie jest opustoszały, a  to 
smutny widok. 

CZEKAMY WIĘC NA 
CZAS, KIEDY ZNOWU 
UJRZYMY W MIASTECZKU 
AKADEMICKIM NASZYCH 
OBECNYCH ŻAKÓW 
I OCZYWIŚCIE ZAPRASZAMY 
W LETNIEJ REKRUTACJI DO 
SKORZYSTANIA Z BOGATEJ 
OFERTY EDUKACYJNEJ 

DNI OTWARTE W CZASACH EDUKACJI ZDALNEJ
JAK W OBECNYCH 
CZASACH ZACHĘCIĆ 
NOWYCH UCZNIÓW DO 
PRZYJŚCIA DO NA-
SZEJ SZKOŁY? W JAKI 
SPOSÓB PRZEDSTA-
WIĆ POTENCJALNYM 
STUDENTOM OFERTĘ 
EDUKACYJNĄ? PRZED 
TAKIM WYZWANIEM 
STOJĄ WŁAŚNIE SZKO-
ŁY PONADPODSTAWO-
WE ORAZ UCZELNIE 
WYŻSZE, A JEDNYM 
Z POMYSŁÓW SĄ DNI 
OTWARTE, ALE JUŻ W 
NOWEJ, INTERNETO-
WEJ FORMIE. dr hab. Sławomir Przybyliński

Wszelkie prawa zastrzeżone. GRUPA WM Sp. z o.o.



 || poniedziałek || 22.02.2021 5VADEMECUM
UCZNIA I STUDENTA

 REKLAMA 

13921otbr-a-M

� �������	
 ����� 
�	����� ��������
�� � ���	����
� ���
���	���
 �����������	������� �� ��	 ��
��� ��
���	
 ��
���
 � �� ��� ����	�!� ������� �
���
��� "#"$�� ��
���	
 ��
���
 � ���
���	���
 � �
���%���&	� � ���
�
���� ��	��	 �'��!�� �������	� ��	��� ���� ����������
� � 	����
�� ���	����
�� (���� �� ") ���*�� +������
 	 ��	��
� ��	���	��� '��
�, ��	���������
��� ���*���
�� � ��� 
�	�
��� �������
���� ���� ����� � 	������
�� � ��
� �*�����- ����'.�� /��� �
� �
�� ���	�� �
�
� 0 	��,��� 	 �
���%�����������1��� �����������
 � ������
�� 2�� �
���� �	� � �����������������	��� �����	�
�� ��'�
��� 0 �
���%����� ��
�
�	�����- 3�� �� �� ��*�.�� � ���� ��	������
�	 ��, �� �
���%���� 	 �,	�� ��
��
���
�� �� ��	����
 4$� 4"� 3$ 5���� %������
��6� �,	������
���
�� 578/&6� �,	�� 9�������
�� :;8<�� +��� ������
�� 	 =+> � ���	����
 ���	 ����-?��
��- ��� 5	��,��� ��*���������
� �� �����������
 �
�������	�
� � � �����
6�� �9
���
�� ���� ����, ��,�	��������- � �
���	���,��,�	����������1 ����
����� +��� ������
�� 	 9������- ������
�� 	 /
����� �
���	��
�� ����
�� ��� 
�	�
�� @��������
�� ���
���� 
��� 	 �����- ���
�	��'��-A

BCDEFGHI JDKLI F MNN OPEGQR SHTCUIVWFLDXEYEZR
PR[ \DKPP P ]GIKHD BPGLKPE^TJ J SCWFLZUPG_

www.akademickie.olsztyn.pl `abcdbecb fgchijbklbm

UNIWERSYTETU, BO TO 
PONAD 70 ATRAKCYJNYCH 
KIERUNKÓW STUDIÓW.

Jednym z  aktualnych wy-
zwań, z którym mierzymy się 
w  trakcie pracy na Uczelni, 
jest zachęcenie absolwentów 
szkół ponadpodstawowych do 
wstąpienia w  szeregi naszej 
studenckiej braci. Proszę mi 
uwierzyć — w trakcie pande-
mii zadanie to jest zdecydo-
wanie trudniejsze, niż w cza-
sach przedpandemicznych. 
Absolutnie się jednak nie 
poddajemy tylko działamy, 
wychodząc do potencjalnych 
studentów z naszą ofertą. Tu 
z  pomocą przychodzi nam 
Internet, mam tu na myśli 
naszą stronę www oraz me-
dia społecznościowe — dzięki 
tym platformom docieramy 
do potencjalnych nowych 
studentów prezentując na-
szą ofertę. To akurat żadna 
nowość, że absolwenci szkół 
ponadpodstawowych oferty 

edukacyjnej danej uczelni 
szukają na stronach interne-
towych, jednak w czasie pan-
demii nasze działanie w  tej 
kwestii jest — z oczywistych 
względów braku możliwości 
kontaktu bezpośredniego 
z drugim człowiekiem — dużo 
bardziej zintensyfikowane. 
Jeszcze kilka lat temu nie 
wyobrażaliśmy sobie, że bę-
dziemy prowadzić rozmowy, 
konferencje, wykłady przez 
monitor komputera i  In-
ternet. Świat się jednak tak 
zmienił, że możemy a nawet 
musimy to czynić, bo też mo-
mentami nie ma innego wyj-
ścia.

Promocja naszej oferty edu-
kacyjnej odbywa się również 
poprzez informatory druko-
wane, czyli w tradycyjnej for-
mie. Niemniej jednak nie mo-
żemy się już doczekać końca 
tej pandemii, bo studiowanie 
to nie tylko nauka, wykłady, 
sesja egzaminacyjna, ale 
także całe życie studenckie; 
poznawanie nowych osób, 
nowych miejsc, rozwijanie 

pasji, a nasi studenci niezwy-
kle cenią sobie atrakcyjne 
warunki studiowania, w tym 
m.in. bogate życie kulturalne 
i sportowe. 

dyr. Dorota Linkiewicz, 
dyrektor XII Liceum 
Ogólnokształcącego im. 
Marii i Georga Dietrichów 
w Olsztynie

— W  poprzednim roku, 
w czasie gdy przeprowadza-
liśmy spotkania stacjonarne 
w  szkołach podstawowych 
na których prezentowaliśmy 
naszą ofertę, rozpoczęła się 
pandemia. Już wówczas pra-
wie całą promocję naszych 
działań musieliśmy przenieść 
do strefy internetu. Teraz jest 
podobnie — jest ciężko, ale 
dajemy radę. 

ORGANIZUJEMY WEBINARY, 
NA KTÓRYCH POPRZEZ 
INTERNET SPOTYKAMY 
SIĘ Z UCZNIAMI, A TAKŻE 

Z ICH RODZICAMI. POZA 
TYM NA NASZYM PORTALU 
WWW JUŻ W POPRZEDNIM 
ROKU OPUBLIKOWALIŚMY 
WIRTUALNY SPACER PO 
SZKOLE, ABY PRZYBLIŻYĆ 
NASZĄ PLACÓWKĘ, A NIE 
TYLKO JEJ OFERTĘ. 

Jestem także w  kontakcie 
z  dyrektorami szkół podsta-
wowych z  Olsztyna, a  także 
z powiatu olsztyńskiego i jesz-
cze dalej. Nie wszyscy o  tym 
może wiedzą, ale gros uczniów 
olsztyńskich szkół ponadpod-
stawowych to osoby pocho-
dzące z innych miejscowości, 
niekoniecznie sąsiadujących 
bezpośrednio z Olsztynem. Na 
tym polu także działamy.

doc. Agnieszka Danielewicz, 
dziekan ełckiej fi lii Kolegium 
Nauk Stosowanych 
Wyższej Szkoły Gospodarki 
w Bydgoszczy

dyr. Dorota Linkiewicz

Wszelkie prawa zastrzeżone. GRUPA WM Sp. z o.o.
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— Targi czy dni otwar-
te były w  przeszłości dobrą 
i  skuteczną formą promo-
wania naszej uczelni wśród 
absolwentów szkół ponad-
podstawowych. 

TERAZ MUSIMY SOBIE 
RADZIĆ UŻYWAJĄC INNYCH 
METOD I POMYSŁÓW. 
STWORZYLIŚMY NA 
PRZYKŁAD CYKL FILMÓW 
PUBLIKOWANYCH NA 
NASZYCH PLATFORMACH 
INTERNETOWYCH, JAK 
CHOĆBY PORTAL YOU TUBE. 

Z ich treści uczeń dowie się 
wszystkiego na temat naszej 
uczelni, a  szczegóły dotyczą 
nie tylko konkretnych filii 
Kolegium Nauk Stosowa-
nych Wyższej Szkoły Gospo-
darki w Bydgoszczy, ale także 
konkretnych kierunków. Bę-
dziemy także przeprowadzić 
cykl rozmów z wykładowca-
mi, którzy to będę tłumaczyć 
absolwentom szkół ponad-

podstawowych, co można 
zrobić po zdaniu matury 
i  zakończeniu poprzedniej 
szkoły, a także jakie są obec-
nie zapotrzebowania na ryn-
ku pracy. Będziemy również 
przeprowadzać webinaria, 
w których przybliżymy naszą 
ofertę edukacyjną. 

dyr. Anna Empel,
dyrektor Zespołu Szkół 
w Lubawie

— Rekrutacja do szkół, nie 
tylko do naszej, jest bardzo 
utrudniona, co ma oczywi-
ście związek z pandemią ko-
ronawirusa. O  tzw. dniach 
otwartych dla uczniów szkół 
podstawowych możemy na 
razie zapomnieć. Nie ma 
możliwości abyśmy zaprosili 
ich do naszej placówki oświa-
towej, ani żebyśmy odwiedzili 
ich ze swoją ofertą. Musimy 
sobie jednak jakoś radzić. 

DZIĘKI DOBREJ 
WSPÓŁPRACY 
Z DYREKTORAMI SZKÓŁ 
PODSTAWOWYCH 
Z GMINY I MIASTA 
LUBAWA DOTARLIŚMY 
BEZPOŚREDNIO ZE SWOJĄ 
OFERTĄ KSZTAŁCENIA 
W NASZYM LICEUM, 
TECHNIKUM ORAZ 
BRANŻOWEJ SZKOLE 
I STOPNIA POPRZEZ 
ROZSYŁANIE LISTÓW 
Z INFORMACJAMI NA TEMAT 
NASZEJ SZKOŁY. 

Uczniowie dzięki temu mają 
okazję zapoznać się z  naszą 
propozycją kształcenia. Ko-
rzystamy także z obwieszczeń 
i artykułów w prasie lokalnej, 
a także na naszym portalu in-
ternetowym, do czego zresztą 
jesteśmy zobligowani. Zauwa-
żyliśmy jednak, że najlepszą 
formą promocji szkoły jest 
poczta pantofl owa — jeśli dana 
placówka ma dobrą opinię, to 
uczniowie i  ich rodzice o tym 
mówią. Promocja szeptana 
jest więc bardzo wskazana 
w dzisiejszych czasach. 

dyr. Roman Groszkowski, 
dyrektor Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących
iim. Stefana Żeromskiego 
w Iławie.

— W  tym roku promocja 
naszej szkoły, w związku z ob-
ostrzeniami pandemiczny-
mi, będzie prowadzona tylko 
wirtualnie, poprzez internet. 
Innej możliwości nie ma, 
nie wspominając już nawet 
o dniach otwartych, które we 
wcześniejszych latach orga-
nizowaliśmy. Mamy jednak 
opracowany plan działania: 
uczniom szkół podstawowych 
z powiatu iławskiego i nie tyl-
ko będziemy proponowali za-
poznawanie się z naszą ofertą 
edukacyjną, ale też z  samą 
placówką, jej wnętrzem, po-
przez nagrania publikowane 
na naszych internetowych, 
szkolnych platformach, jak 
strona www czy facebook. My-
ślimy nawet o opublikowaniu 
wirtualnego spaceru po naszej 
szkole, o wirtualnych spotka-
niach z  kadrą nauczycielską 
i dyrekcją — uczniowie podsta-
wówek w ten sposób poznaliby 
lepiej naszą placówkę oświato-
wą. Jakoś trzeba sobie radzić 
w tych trudnych — nie tylko 
dla edukacji — czasach, choć 
wiadomo, że nic tak napraw-
dę nie zastąpi bezpośredniego 
kontaktu z uczniem. 

Mateusz Partyga

dyr. Anna Empeldoc. Agnieszka Danielewicz

dyr. Roman Groszkowski

Wszelkie prawa zastrzeżone. GRUPA WM Sp. z o.o.
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Filologia angielska 2020
Miejsce

 2020 Nazwa uczelni WSK

1 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 100
2 Uniwersytet Warszawski 93.1

3 SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą 
w Warszawie 82.9

4* Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 74.8
4 Uniwersytet Łódzki 72.3
5 Uniwersytet Śląski w Katowicach 57.0
6 Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi 60.1
7 Uniwersytet Gdański 53.3
8 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 53.6
8 Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej 51.8

10 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej 
w Krakowie 51.6

11 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 41.0
12 Uniwersytet Zielonogórski 38.9
13 Akademia Finansów i Biznesu Vistula 37.9
14 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 37.4
15 Uniwersytet Szczeciński 34.8

Ekonomia 2020

Miejsce 
2020 Nazwa uczelni WSK

1 Uniwersytet Warszawski 100

2 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 86.0

3 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 68.6

4 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 62.2

5 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 58.8

6 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 57.3

6* Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie 56.8

8 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 55.7

8 Uniwersytet Łódzki 54.8

8 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 53.0

11 Politechnika Gdańska 52.0

11 Uniwersytet Wrocławski 51.5

13 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 50.1

14
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej 
w Krakowie

48.8

15 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 48.2

15 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 48.1

15 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 47.9

18* Uniwersytet Szczeciński 45.0

18 Uczelnia Łazarskiego w Warszawie 42.6

19 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 43.0

19 Akademia Finansów i Biznesu Vistula 42.6

21 Uniwersytet Gdański 41.8

23 Uniwersytet Rzeszowski 40.2

24 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 39.5

25 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 37.6

26 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 37.0

27 Uniwersytet Opolski 36.4

28 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 33.6

29 Uniwersytet Zielonogórski 32.6

30 Uniwersytet w Białymstoku 44227

31 Politechnika Koszalińska 44225

32 Politechnika Opolska 44372

33 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 44460

34 Politechnika Świętokrzyska w Kielcach 44365

Informatyka (mgr) 2020
Miejsce 

2020 Nazwa uczelni WSK

1* Uniwersytet Warszawski 100
1 Uniwersytet Wrocławski 96.4
3 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 95.8
4 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 85.0
5 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 78.4
6 Politechnika Poznańska 70.0

6* Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej 69.6
8 Uniwersytet Gdański 62.3
9 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 61.5

10* Uniwersytet Łódzki 58.6
10* Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 58.5
10 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 58.5
11 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 57.1
11 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 52.2

14* Uniwersytet Szczeciński 53.6
15 Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej 52.5
16 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 50.9
17 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 48.5

17 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej 
w Krakowie 48.0

18* Uniwersytet w Białymstoku 49.4
20 Uniwersytet Rzeszowski 46.8
20 Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach 46.8
22 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 46.0
24 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 42.8

RANKINGI KIERUNKÓW STUDIÓW 2020
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Uniwersytet Warmińsko-Mazurski 
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ul. Hozjusza 15,  11-041 Olsztyn
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RANKING WOJEWÓDZKI TECHNIKÓW 2021 
WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Metodologia:
Zgodnie z  postanowieniem 

Kapituły, technika zostały oce-
nione za  pomocą czterech kry-
teriów: sukcesy szkoły w  olim-
piadach – 20%, wyniki matury 
z przedmiotów obowiązkowych 
– 20%, wyniki matury z  przed-
miotów dodatkowych – 30% oraz 
wyniki egzaminu zawodowego – 
30%.

Ranking Techników uwzględ-
nia szkoły dla młodzieży (bez 
szkół specjalnych i  szkół dla 
dorosłych), w  których zdawa-
ło maturę w  maju 2019 roku, 
na  arkuszach standardowych, 
minimum 12 maturzystów przy-
stępujących po  raz pierwszy 
do  egzaminu, a  wyniki średnie 
z języka polskiego i matematyki 
zdawanych obowiązkowo były nie 
niższe niż 0,75 średniej krajowej 
w technikach. W Rankingu zosta-
ły wzięte pod uwagę wyniki egza-
minu maturalnego ze wszystkich 
przedmiotów obowiązkowych 
i dodatkowych, egzaminy języko-
we na poziomie dwujęzycznym, 
a  także wyniki wszystkich eg-
zaminów zawodowych. Główne 
wskaźniki rankingowe zostały 
unormowane do  100, gdzie 100 
otrzymała szkoła najlepsza w da-
nym kryterium. Wyniki kolejnych 
szkół są odniesieniem ich warto-
ści do wyniku najlepszej szkoły 
w tym kryterium.

Uwaga: Szkoły z  końca ze-
stawienia nie są najgorszymi 
szkołami w województwie, lecz 
tymi, które spełniły wyśrubowa-
ne kryterium wejścia: maturę 
z  języka polskiego i  z  matema-
tyki na   poziomie  co najmniej 
0,75 średniej krajowej. Szkoły 
nie spełniające tego kryterium, 
nie są ujęte w rankingu.

źródło: Fundacja Edukacyjna Perspektywy

2021 Ranking 
Główny Nazwa szkoły Miejscowość ‚20 ‚19 ‚18 WSK Znak 

jakości

1 52 Technikum nr 8 (ZSChiO) Olsztyn 436 8 60 60.90
2 78 Technikum (ZSP nr 2 im. E. Orzeszkowej) Bartoszyce 500+ 343 300+ 58.58
3 87 Technikum nr 7 (ZSE) Olsztyn 86 63 70 57.47
4 120 Technikum nr 1 (ZS im. Boh. Września 1939 r.) Iława 434 243 121 55.25
5 122 Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica Działdowo 500+ 500+ 300+ 55.16
6 194 Technikum (ZSM) Elbląg 229 470 300+ 52.86
7 223 Technikum nr 1 (ZS) Pasłęk 500+ 225 300+ 51.83
8 249 Technikum nr 1 (ZS nr 2 im. Władysława Jagiełły) Mrągowo 150 500+ 300+ 50.91
9 320 Technikum (ZS) Lubawa 332 500+ 128 49.28
10 343 Technikum (ZS nr 1 im. St. Staszica) Szczytno 500+ 500+ 300+ 48.75
11 375 Technikum im. Flagi Polski (ZSEiO) Elbląg 350 372 - 47.77
12 420 Technikum nr 1 (ZS nr 1 im. J. Śniadeckiego) Ełk 500+ 500+ 300+ 46.96
13 453 Technikum nr 2 (ZSEiI) Giżycko 500+ 500+ 300+ 46.32
14 482 Technikum (ZSZ im. gen. J. Bema) Węgorzewo 373 500+ 72 45.70
15 487 Technikum Hotelarsko-Gastronomiczne nr 1 Olsztynek 500+ - - 45.64
16 492 Technikum nr 6 (ZSEiT) Olsztyn 483 337 300+ 45.52
17 499 Technikum nr 2 (ZSE-H) Olsztyn 500+ 396 300+ 45.41
18 500+ Technikum nr 5 (ZS nr 5 im. K. Brzostowskiego) Ełk 500+ 500+ 300+ 45.27
19 500+ Technikum nr 2 (ZSL) Morąg 500+ 500+ 300+ 45.08
20 500+ Technikum nr 2 (ZSZ im. S. Petöfi ) Ostróda 500+ - - 44.15
21 500+ Technikum nr 4 (ZS nr 6 im. M. Rataja) Ełk 388 320 300+ 43.93
22 500+ Technikum nr 2 (ZS im. Konstytucji 3 Maja) Iława 500+ 500+ 300+ 43.49
23 500+ Technikum (ZS im. I. Kosmowskiej) Susz 500+ - - 43.46
24 500+ Technikum nr 1 (ZSZ im. St. Staszica) Lidzbark Warmiński 500+ 500+ - 43.21
25 500+ Technikum nr 5 (ZSG-S) Olsztyn 500+ 500+ 300+ 43.12
26 500+ Technikum im. Noblistów Polskich Kurzętnik 500+ 500+ 300+ 42.85
27 500+ Technikum (ZS nr 2 im. J. Śniadeckiego) Szczytno 297 358 243 42.17
28 500+ Technikum nr 2 (ZSiPO) Lidzbark Warmiński 500+ 500+ - 41.98
29 500+ Technikum im. gen. Franciszka Kamińskiego Karolewo 500+ 500+ - 41.17
30 500+ Technikum nr 1 (ZSZ im. St. Staszica) Ostróda 500+ 500+ 300+ 40.53
31 500+ Technikum nr 1 (ZSS) Olsztyn 500+ 500+ - 40.25
32 500+ Technikum (ZSZ) Pisz 500+ 500+ 300+ 39.61
33 500+ Technikum (ZSZiO im. St. Staszica) Nidzica 432 176 300+ 39.29
34 500+ Technikum nr 3 (ZSR im. W. Witosa) Ostróda 500+ 500+ - 39.09
35 500+ Technikum nr 2 (ZSZ nr 1) Działdowo 500+ 500+ 300+ 39.00
36 500+ Technikum nr 1 (ZS im. M. Curie-Skłodowskiej) Kętrzyn 447 500+ 300+ 38.59
37 500+ Technikum (ZSZ) Gołdap 500+ 500+ 300+ 38.16
38 500+ Technikum (ZSZ im. J. Liszewskiego) Braniewo 500+ 500+ 300+ 35.82
39 500+ Technikum nr 6 (ZSM-E) Ełk 500+ 476 300+ 35.66
40 500+ Technikum (ZS im. M. Rataja) Reszel 500+ 500+ 300+ 34.49
41 500+ Technikum nr 1 (ZSKŚiA) Giżycko 500+ 500+ 300+ 34.03
42 500+ Technikum (ZST-I) Elbląg 500+ 500+ 300+ 31.43
43 500+ Technikum (ZST) Elbląg 500+ 500+ 300+ 31.36

Wszelkie prawa zastrzeżone. GRUPA WM Sp. z o.o.
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RANKING WOJEWÓDZKI LICEÓW 2021 
WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Metodologia:
Zgodnie z  postanowieniem 

Kapituły, licea ogólnokształcą-
ce zostały ocenione za pomocą 
trzech kryteriów. Są to: sukce-
sy szkoły w olimpiadach - 25%, 
wyniki matury z  przedmiotów 
obowiązkowych - 30%  oraz 
wyniki matury z  przedmiotów 
dodatkowych - 45%. Do sporzą-
dzenia rankingu wykorzystano 
dane ze źródeł egzogenicznych 
(zewnętrznych) wobec ocenia-
nych szkół. Źródłem danych były 
protokoły komitetów głównych 
olimpiad, zestawienia okręgo-
wych komisji egzaminacyjnych 
(OKE) z wynikami matur z przed-
miotów obowiązkowych i przed-
miotów dodatkowych oraz dane 
Systemu Informacji Oświatowej. 
W zestawieniach zostały zapre-
zentowane jedynie szkoły, które 
uzyskały najlepszą pozycję ran-
kingową.

Ranking Liceów Ogólno-
kształcących uwzględnia szkoły 
dla młodzieży (bez szkół spe-
cjalnych i  szkół dla dorosłych), 
w  których zdawało maturę 
w maju 2020 roku, na arkuszach 
standardowych, minimum 12 
maturzystów przystępujących 
po  raz pierwszy do  egzaminu, 
a  wyniki średnie z  języka pol-
skiego i matematyki zdawanych 
obowiązkowo były nie niższe niż 
0,75 średniej krajowej w  lice-
ach. W  Rankingu zostały wzię-
te pod uwagę wyniki egzaminu 
maturalnego ze wszystkich 
przedmiotów obowiązkowych 
i dodatkowych, a także egzami-
ny językowe na  poziomie dwu-
języcznym. Główne wskaźniki 
rankingowe zostały unormowane 
do 100, gdzie 100 otrzymała szko-
ła najlepsza w danym kryterium. 
Wyniki kolejnych szkół są odnie-
sieniem ich wartości do wyniku 
najlepszej szkoły w  tym kryte-
rium. 

Uwaga: Szkoły z  końca ze-
stawienia nie są najgorszymi 
szkołami w województwie, lecz 
tymi, które spełniły wyśrubowa-
ne kryterium wejścia: maturę 
z języka polskie-go i z matema-
tyki na  poziomie co najmniej 
0,75 średniej krajowej. Szkoły 
nie spełniające tego kryterium, 
nie są ujęte w rankingu.

źródło: Fundacja Edukacyjna Perspektywy

2021 Ranking 
Główny Nazwa szkoły Miejscowość ‚20 ‚19 ‚18 WSK Znak 

jakości

1 85 XII LO im. Marii i Georga Dietrichów Olsztyn 105 45 60 59.48
2 98 II Prywatne LO Kętrzyn 152 84 75 58.01
3 133 I LO im. Adama Mickiewicza Olsztyn 145 138 134 55.43
4 151 II LO im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego Olsztyn 77 101 84 54.27
5 157 Salezjańskie LO im. św. Dominika Savio Ostróda 377 197 166 53.70
6 170 II LO z Oddz. Dwujęz. im. Kazimierza Jagiellończyka Elbląg 135 163 218 53.25
7 250 I LO im. Stefana Żeromskiego Ełk 235 167 232 49.89
8 277 IV LO im. Marii Skłodowskiej-Curie Olsztyn 103 229 184 48.78
9 319 Niepubliczne LO Regent z Oddz. Dwujęz. Elbląg - - - 47.27
10 336 Katolickie LO im. Jana Pawła II Biskupiec 1000+ 1000+ 379 46.75
11 355 XIII LO Katolickie im. Św. Rodziny Olsztyn 276 587 500+ 46.09
12 364 I LO im. Wojciecha Kętrzyńskiego Kętrzyn 430 260 143 45.86
13 385 LO im. Stefana Żeromskiego Bartoszyce 533 425 451 45.27
14 433 Publiczne LO Zakonu Pijarów Elbląg 379 175 305 43.91
15 527 I LO im. Wojciecha Kętrzyńskiego Giżycko 505 356 331 41.90
16 535 LO im. St. Wyspiańskiego Nidzica 366 444 438 41.74
17 538 LO im. Stefana Żeromskiego Iława 572 520 485 41.68
18 569 II LO im. Krzysztofa K. Baczyńskiego Ełk 608 753 500+ 41.14
19 571 LO nr I im. Jana Bażyńskiego Ostróda 622 460 408 41.01
20 572 LO (ZSO im. Kazimierza Jagiellończyka) Lidzbark Warmiński 520 598 500+ 41.00
21 633 I LO im. Juliusza Słowackiego Elbląg 552 543 471 39.91
22 702 XI LO Olsztyn 465 476 294 38.37
23 726 I LO z Oddz. Dwujęz. im. Stefana Żeromskiego Działdowo 736 564 500+ 38.02
24 732 LO (ZS nr 3 im. Jana III Sobieskiego) Szczytno 706 567 500+ 37.89
25 758 Katolickie LO im. Kardynała S. Wyszyńskiego Pisz 465 902 500+ 37.49
26 760 LO im. Feliksa Nowowiejskiego Braniewo 727 690 394 37.39
27 781 I LO im. Jana Kochanowskiego Olecko 648 712 500+ 36.99
28 812 V LO im. Wspólnej Europy Olsztyn 754 590 500+ 36.33
29 815 Ogólnokszt. Sz.Muz. II st. (ZPSM) Elbląg 1000+ 1000+ 500+ 36.27
30 850 LO (ZS z Ukraińskim Językiem Nauczania) Górowo Iławeckie 1000+ 645 500+ 35.57
31 851 LO im. Jana Pawła II Gołdap 847 933 500+ 35.52
32 878 I LO im. Obrońców Westerplatte Mrągowo 824 568 500+ 35.08
33 883 LO (ZS im. C. K. Norwida) Nowe Miasto Lubawskie 859 643 500+ 34.94
34 903 Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Erica Mendelsohna Olsztyn 889 636 500+ 34.57
35 911 Liceum Sztuk Plastycznych Gronowo Górne 968 1000+ 500+ 34.39
36 918 III LO im. Mikołaja Kopernika Olsztyn 735 788 500+ 34.23
37 950 LO im. Władysława Broniewskiego Lubawa 1000+ 848 500+ 33.66
38 957 III LO im. Jana Pawła II Elbląg 545 777 500+ 33.45
39 966 II LO im. Gustawa Gizewiusza Giżycko 981 948 500+ 33.34
40 988 LO im. gen. M. Zaruskiego Węgorzewo 1000+ 1000+ 500+ 32.58
41 1000+ II LO Pisz 954 805 500+ 31.84
42 1000+ LO im. KEN Biskupiec 1000+ 921 500+ 30.41
43 1000+ I LO im. Bohaterów Grunwaldu Pasłęk 1000+ 1000+ 500+ 29.81
44 1000+ LO - Szk. Mistrz. Sport. Ostróda 1000+ 996 500+ 29.80
45 1000+ I LO im. Bojowników o Polskość Mazur Pisz 1000+ 1000+ 500+ 29.77
46 1000+ LO im. bp. Jana Chrapka Rybno 1000+ 1000+ 500+ 28.37
47 1000+ II LO Kętrzyn 1000+ 1000+ 500+ 27.78
48 1000+ LO im. Bojowników o Polskość Warmii Orneta 1000+ 1000+ 500+ 25.18

Wszelkie prawa zastrzeżone. GRUPA WM Sp. z o.o.
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ZAKRES:� ��������	� 
������ ���	����
Podczas studiów, wybierając jeden z modułów 
kształcenia, uzyskujesz kompetencje do prowa-
dzenia zajęć pozalekcyjnych w zakresie  edukacji 
przez sztukę lub do wspomagania rozwoju dzie-
cka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Re-
alizując praktyki w przedszkolu i szkole, nabywasz 
doświadczenia niezbędne do pracy z dziećmi:� � ������������� � �������  !   ����"#����$�����% � ������$���� &�'��#�����(��� ���'&���) '�#���&�� �����*���%�&�'��#��������� &� �$'�����  +,-� � �&&#�� �&�$#$'�%��� ��'���#%&#��-�����'.��#��- �#��������#��-�������/�#�� ����"��&�01 �2��&/� ���*��) ���$�"��&�� �3�����&$�4

Praca socjalna

ZAKRES:� �5��� ����6��
Studia umożliwią Ci zdobycie uprawnień do pracy 
w zawodzie pracownika socjalnego i asystenta 
rodziny. Praktyki zawodowe na tym kierunku 
polegają m.in. na nabywaniu umiejętności od-
krywania potencjałów i rozbudzania aktywności 
jednostek, grup i społeczności. Przygotowujemy 
podczas nich do pracy w:� )��%����� � 2)�&&#�� �0������� ��)��#���"���&�%- �����$��#�� ��&$���� ��)��#�����&��- �0������� ��������- ��)��� ��)��#���"���&�% � 0����������#�� ��)�����)���)��#- ����7����������'.���!�#��������#��-����7����� �����'.���!$�����'$#��&#��-�����&������ ��� ��73 3����)&#��- �0��������&$����&�%� ��#�#����%- ��&$����8��'3����&$�2���%� ���"���&�%- ��2�&����%���������/���#�� ����"�%/�#�� &� ����� �������&���79&#�� 2�'� ���������&#��4

Politologia

ZAKRESY:� ��6�:�6����� :���	� ;�<��=��5���
�� �;�5�>� :�5=:�5��6�=
Studiowanie politologii pozwoli  zrozumieć zjawi-
ska i procesy polityczne zachodzące w skali glo-
balnej, regionalnej, państwowej i lokalnej. U nas 
poznasz, czym jest demokracja, społeczeństwo 
obywatelskie oraz globalizacja, a także tajniki 
marketingu politycznego i efektywnej komunika-
cji w mediach tradycyjnych i społecznościowych. 
Jako absolwent będziesz mógł pracować w:� �&�$#$'�%��� ��)���/���#��� ��2�&����%��� ������/���#��-� ��)�&��$���%� ��.�$����%- �#���)��%����� ��2�&����%��� )�?��#&������#��-� $��&� $�&����4

Pedagogika

ZAKRESY:� ��5���:
� ��
���
� � ��5���6��� ��������	� ����	�@���� ��������	� �	�6�� � ���;���> 	�6:�5�6�>� :�5���� ������������ � 
��;������5��
��� �����	� ���6����
Studia pedagogiczne nadają uprawnienia do pra-
cy w różnych instytucjach edukacyjnych, opiekuń-
czych i kulturalnych oraz placówkach sieci pomocy 
społecznej w charakterze opiekuna-wychowawcy. 
W zależności od wybranego zakresu kształcenia 
i zrealizowanych praktyk możesz ubiegać się 
o zatrudnienie w: � �&�$#$'�%��� ��'���#%&#��- �����'.��#��� �'�$'���&#��-� &� ������"��� ������?�#�� � ����$�����(%��� ����2�2 �����'.��#,-� �����)������ 3�'���� ������- ��&$����������$�� ��������2�- ��2�&����%���������/���#��-� ��%��7������ � �����$��#�� '��?���� ����#-� ��%����#�� ��&$���� ��$#�����%� ��������%-� 3�'���� ������$�� �����&��&�2�- �2�&�%���������$�� � ��0���&��$�� ����# ���� ����"���������'%/�#�� ����&�� ���/��&�� ����/���&��) ����3�)� �'����)����� ������$��) �����&��&#)� �'3����&#�� � &���'3����&#�� *�)���-� � ��)��� �"��&�% ����"��&�0�� 2����������%4

STUDIA TRZYLETNIE PIERWSZEGO STOPNIA ORAZ DWULETNIE DRUGIEGO STOPNIA STUDIA DWULETNIE DRUGIEGO STOPNIA

Pedagogika wczesnej edukacji
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Pedagogika specjalna

ZAKRESY:� ���	���� � 5�ê�ë�6�:���� �ìë� �����í���5�
��î��> ��:�6�	:��6�>� ���	���� � :�5���� �ìë �� ��	:5�; ��:=�;�� ��������	� 5�����6����=���
Podczas studiów zdobywasz wiedzę i gromadzisz 
doświadczenia praktyczne. Uzyskujesz również 
uprawnienia do pracy z dziećmi, młodzieżą i doro-
słymi z niepełnosprawnością i niedostosowaniem 
społecznym jako nauczyciel, pedagog, wychowaw-
ca w:� ����"��� � ������������� ����%��&#��-�&$�2���#%&#�� � �27�&����$?�&#��-� �0������� ����3���$��#%&#��- ��'���#%&#��-�#��������#�� �'3 ���%�$�����'$#��&#��-� �����$�$��� $������ ��%?�����%-� ���"����� ��$#�&�0�� ��������%-� ��)��� ��)��# ���"���&�%4

Pedagogika przedszkolna 
i wczesnoszkolna

ZAKRES:� ��������	� �5����	�6��� 
������	�6��
W ramach studiów nabywasz kompetencje do by-
cia nauczycielem m.in. w przedszkolu i w szkole. 
Realizujesz liczne praktyki zawodowe (ogólnope-
dagogiczne, wychowawczo-dydaktyczne, ciągłe). 
W miejscach praktyk masz okazję poznać specy-
fi kę zawodu i sposób funkcjonowania placówek. 
Jako absolwent kierunku uzyskujesz uprawnienia 
do pracy na stanowisku:� &�'��#����� � �������  !   ���7"����$����#��-� &�'��#����� � �������������- ������"�������������&#�� ���# ����"��� ���� �&&#��ï��)��� �#�����&�� ����������&�2�-� �#�������# � 9"�3����4

Psychologia

ZAKRESY:� �=�ê�6���� 	6������� � ��5�
��� �=�ê�6���� 
=�ê�
�
��� � �	�6��
Studia na kierunku przygotowują do pracy na 
stanowisku psychologa. W ramach praktyk po-
znasz pracę psychologa w danej placówce, ob-
serwując działania swojego mentora, a także 
wspomagając go w czynnościach zawodowych. 
Po ukończeniu kierunku możesz ubiegać się 
o pracę m.in. w: � ����$�����- ������%���- �0�������� �����&���� ������� ��#�����&�2�-� ��)��� ��)��# ���"���&�%� 0����������#�� ��)��� ��)���)��#-� ����"���- �������������- ����7����������'.���!�#��������#��- �����&������#�����2���&�!����2�2���&#��4� �����#%&#�� ��3��� �������4
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ZAKRESY:� ë��������@:
� ��5���
�� ë��������@:
� 
 :���	��ê;�<��=��5���
=�ê� ë��������@:
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Studia na kierunku pozwolą Ci m.in. poznać oraz 
zrozumieć, jak analizować i stosować zasady 
prawne, procedury bezpieczeństwa  i zarządza-
nia kryzysowego  w  skali  globalnej,  regional-
nej, narodowej  i  lokalnej. Gdzie możesz znaleźć 
zatrudnienie? ���%���- �����%�- �$��9 2��&���&�- �"'93� ���&�-�$��9 )��%���- �"'93# ����%��&�- %��&��$����)���/�' $��#$�����&�2�� �&�$#$'�%� �'3����&� � *�)# ��#��$&����/��&� � 3��������.�$��)���� �3��&&�0��/ ��.�$��-� )���!)���� ��%)'%/�� ��? 3��������.�$��)� �3��&&�0��/ ��.�$�� � 3�'�� �����&��7�������#�� �&�$#$'�%� ������������&#���� ����$�� 3��������.�$��- $��&� $�&��4

STUDIA TRZYLETNIE PIERWSZEGO STOPNIA

�ûü�ôø��ü ô òüýò�þòüûôñ
publiczne

ZAKRES:� ���6�:=	� � ��5�>������ ��ë6�����
W trakcie  nabędziesz wiedzę z zakresu przywódz-
twa w sferze publicznej, negocjacji i mediacji, 
e-governance, analizy ekonomicznej czy efektyw-
nego kreowania wizerunku w oparciu o zasady 
funkcjonowania marketingu politycznego i public 
relations. Po ukończeniu kierunku możesz ubie-
gać się o pracę w: � �&�$#$'�%��� ��)���/���#�� � ��2�&����%���������/���#��-� ï'&���%��� � �$�����#���&����-� ��)�&��$���%� ��.�$����% ���� ��2�&����%���)�?��#&������#��-� $��&� $�&����-� ���)��$��� ��#��$&#��� �������?3����$����4

Socjologia

ZAKRESY:� ����6���� ��
=�ê ;���ì
� ����6���� 5��
��� 6�	�6���� � 5������6����
W trakcie studiów m.in.: poznasz sposoby pro-
wadzenia badań społecznych, diagnozowania 
zjawisk społecznych, rozwiązywania problemów 
społecznych, podejmowania działań reklamo-
wych i działań z zakresu PR. Kończąc socjologię 
na WNS, możesz pracować w:� �0������� 3���&�� ���&�� �'3����&�%- �2�&!�%��� 3������#�� � *�)��� 3���&�� �#&�'-� %��&��$���� ��)�&��$���%� ��.�$����%� ��)���/����%-� ï'&���%���- �$�����#���&����- �&�$#$'�%������"���&#�� (&�4 ����7��� �'�$'�#- �&�$#$'�%�&�'����!3�������,-� ���)��$��� 2���������#��- �����27�&��� 3��&9� '�"'2 ������&���#��- ��&�'�$�&2'-
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RANKINGI KIERUNKÓW STUDIÓW 2020

Budownictwo 2020
Miejsce 

2020 Nazwa uczelni WSK

1* Politechnika Warszawska 100

1 Politechnika Wrocławska 99.0

3 Politechnika Śląska 91.1

4 Politechnika Gdańska 87.7

5 Politechnika Łódzka 83.1

6* Politechnika Lubelska 82.4

6 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 80.1

7 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki 75.7

9 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 70.0

9 Politechnika Poznańska 68.3

10* Politechnika Częstochowska 68.1

12 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 65.4

13* Politechnika Białostocka 63.3

13 Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 
w Warszawie 61.3

15 Politechnika Opolska 56.1

15 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 52.0

16* Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza 53.6

16* Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 53.5

18 Uniwersytet Zielonogórski 48.8

18 Politechnika Koszalińska 48.7

20 Politechnika Świętokrzyska w Kielcach 47.3

22 Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja 
Śniadeckich w Bydgoszczy 44.8

23 Akademia Techniczno-Humanistyczna 
w Bielsku-Białej 39.4

Kierunek lekarski 2020
Miejsce 

2020 Nazwa uczelni WSK

1 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 100

2* Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 86.4

2 Gdański Uniwersytet Medyczny 84.9

4 Warszawski Uniwersytet Medyczny 80.8

5 Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 77.8

6* Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 73.2

6* Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 72.8

6 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 70.6

9* Uniwersytet Medyczny w Lublinie 66.9

9 Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 60.1

10 Uniwersytet Medyczny w Łodzi 66.2

12 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 51.9

Ochrona środowiska 2020
Miejsce 

2020 Nazwa uczelni WSK

1 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 100

2 Uniwersytet Warszawski 92.8

2 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 91.3

4 Politechnika Warszawska 82.6

5 Uniwersytet Gdański 79.4

5 Uniwersytet Wrocławski 79.0

7 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 77.8

8 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 73.5

9 Politechnika Śląska 69.3

10 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 67.1

11 Uniwersytet Łódzki 66.4

11 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 65.0

13 Uniwersytet Śląski w Katowicach 62.5

13 Politechnika Łódzka 62.4

13 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 62.3

13 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 61.6

17 Politechnika Wrocławska 61.0

18 Uniwersytet Zielonogórski 59.7

18* Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 59.4

20 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 55.7

21 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 52.8

22 Uniwersytet Opolski 50.3

23 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 48.4

24 Uniwersytet Rzeszowski 44.4

24* Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 44.2

26 Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy 40.9
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MACIEK, NIE GŁASZCZ TERAZ KOTA!
W PIŻAMIE, PRZY PRACUJĄCYCH RODZICACH, W TOWARZYSTWIE ZABAWEK — TAK UCZĄ SIĘ DZIECI W TRYBIE ZDALNYM. ALBO I NIE UCZĄ, 
BO AKURAT POCHŁANIA JE COŚ ZUPEŁNIE INNEGO. NASI ROZMÓWCY OPOWIADAJĄ, JAK W ICH DOMACH WYGLĄDA NAUKA ZDALNA.

O 
nauce zdalnej po-
wiedziano już prawie 
wszystko. Wiadomo, 
że dzieci słabo się 
koncentrują, że dużo 

siedzą przed monitorami i ma-
rzą o szkolnej ławce. My zaglą-
damy do  mieszkań, żeby się 
dowiedzieć rzeczy, których nie 
ma w raportach. A tak właśnie 
wygląda życie. To prawdziwe. 

RODZINA NUMER 1
Janek (na prośbę naszych 

bohaterów ich imiona zostały 
zmienione —  red.), ósmokla-
sista, to wzorowy uczeń. Jego 
mama nie musi się martwić 
o jego świadectwo. Nauka zdal-
na czy niezdalna, Janek zawsze 
sobie poradzi. Ambitny, zdolny, 
obyty z komputerem. Nic mu 
się nie zawiesza, nie sprawia 
kłopotu. 

Do tej pory jego mama mogła 
spokojnie pracować w drugim 
pokoju. Wystarczały słuchawki 
na uszy i nie przeszkadzali sobie 
wzajemnie. Mąż przebywał 
dużo poza domem. Na prze-
rwie Janek jeszcze ziemniaki 
do obiadu obrał, taki z niego po-
mocnik. Sytuacja się zmieniła, 
kiedy jego młodsza siostra Tosia 
przestała chodzić do przedszko-
la. Ma mocno obniżoną odpor-
ność i  lekarz zadecydował, że 
lepiej, żeby była w domu.

— Przekupuję Tosię wszyst-
kim, co się da, żeby tylko nie 
wchodziła do  jego pokoju 
— mówi pani Monika, mama 
obojga. — Bo przy młodszej sio-
strze Janek nie może się skupić. 
Córka cały czas przeszkadza, 
śpiewa piosenki, nawet za kable 
ciągnie. Na początku dawałam 
Tosi drobiazgi, żeby tylko Jan-

kowi nie przeszkadzała, żeby 
nie wchodziła do jego pokoju. 
Ale  doszło już do tego, że wy-
musza na mnie prezenty. Wiem, 
że to moja porażka wychowaw-
cza, ale nie widzę innego roz-
wiązania...

Pokój Tosi zasypują kolejne 
lalki, puzzle, klocki. Ledwo 
zmieścił się tam basen z kulka-
mi i   wymarzony namiot tipi. 
Pani Monika postanawia sobie, 
że jak tylko skończy się korona-
wirus i zacznie nauka stacjonar-
na, weźmie się za Tośkę. Już nie 
będzie jej ulegać. Bo będzie tak, 
że Janek skończy z czerwonym 
paskiem na świadectwie, a Toś-
ka zamieni się w małą terroryst-
kę, która nie wytrzyma jednego 
dnia bez prezentów. 

Z postanowienia wyrywa 
mamę Janka wiadomość od 
wychowawczyni zostawiona 
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w  dzienniku elektronicznym. 
Okazuje się, że chłopak od kilku 
tygodni nie logował się na lek-
cje. Wychowawczyni martwi się, 
czy nie jest chory. Okazuje się, 
że to nie pierwsza wiadomość 
od wychowawczyni. Ale pani 
Monika zajęta zamawianiem 
nowych rzeczy dla Tosi i swoją 
pracą dawno nie sprawdzała 
dziennika elektronicznego. Po 
długiej rozmowie okazało się, 
że Janek nie był obecny na lek-
cjach, bo grał w gry. W jednej 
z nich osiągnął najwyższy po-
ziom. 

RODZINA NUMER 2
„Zdrowaś Mario, łaskiś peł-

na...” i  „Kto Ty jesteś? Polak 
mały!” — najłatwiej zapamię-
tać podczas popołudniowego 
spaceru. Pola, pierwszoklasist-
ka, powtarza słowa ze swoją 
mamą. Jedno na religię, drugie 
na etykę. Po spacerze będą liter-
ki do napisania, liczenie i praca 
plastyczna. Zejdzie do wieczora.  

W grudniu znów to samo. 
Mikrofon znów się zawie-
sił, a Pola została wywołana 
do  ekranu. Macha rękami, 
daje znaki, że już za moment, 
już za chwilę... Klik. Czyta. Nie 
może się skupić, bo kolega 
z ekranu głaszcze kota. 

— Maciuś, nie głaszcz teraz 
kota, słuchaj, jak Pola ładnie 
czyta — motywuje nauczycielka. 

— Ale to mnie uspokaja 
—  odpowiada prędko chło-
piec. Jemu mikrofon chyba 
się nie zawiesza.

Ktoś się chwali, że ma uro-
dziny. W przedpandemicznym 
świecie rozdałby wszystkim 
cukierki, a w klasie gruchnę-
łoby gromkie „Sto lat”. Dziś 

jest inaczej, wszyscy naraz 
muszą włączyć mikrofony. 
Wspólne wirtualne „Sto lat” 
trzeszczy i wwierca się w uszy. 

Potem jest długa cisza, która 
zaczyna niepokoić mamę Poli. 
Ekran jest zgaszony, a Pola robi 
zdjęcia swoim aparatem. 

— Zorientowałam się, że 
moje misie nie mają zdjęć 
— pospiesznie tłumaczy ma-
mie, która zagląda do pokoju. 

— Rozumiem —  jej mama 
próbuje wejść w skórę znużonej 
siedmiolatki. — To świetny po-
mysł do zrealizowania po lek-
cjach. Ale najpierw angielski. 

Klik. Nauczycielka pojawia 
się na ekranie.

— Nie rób teraz balonów, 
Grzesiu — strofuje. — Amelko, 
a gdzie ty jesteś? Jak to bawisz 
się na dywanie? 

Obrażona Pola mówi zdez-
orientowanej pani, że mogła 
dalej fotografować pluszaki, 
skoro Amelka może się bawić. 

Religia. Czy ktoś ma jakieś 
pytania na początek?

— Ja mam! — klik w mikro-
fon i zgłasza się Pola. — A kie-
dy przerwa?

„Zdrowaś Mario...” wykute 
na  blachę, ale Pola nie chce 
mówić. Co innego Antek. Do-
brze mu idzie. 

— Antoś, nie baw się myszką, 
jak się modlisz! — zwraca uwa-
gę katechetka. 

RODZINA NR 3
Katarzyna ma wrażenie, 

że już nigdy nie wyjdzie 
z tego domu. Dwuletnia cór-
ka chwyta ją za nogę i jak co 
rano, robi awanturę. Codzien-
nie wieczorem tłumaczy cór-
ce, że będzie musiała wyjść, 

że mała zostanie przecież pod 
opieką taty, ale wiadomo, to 
jeszcze małe dziecko.  

Kaśka znów nie zjadła śnia-
danie, bierze za rękę starszego 
syna i dwa laptopy. Uciekają kil-
ka ulic dalej. Tam rodzice Kaśki 
czekają na nich z gotowym śnia-
daniem, kawą i ciszą. Michał, 
syn Katarzyny połyka kanapkę 
i loguje się do Microsoft Teems. 

„Niech będzie pochwalony 
Jezus Chrystus”. Pierwsza jest 
religia. W tym czasie Kasia ot-
wiera swojego laptopa i odbie-
ra telefon od klienta. Cyferki 
w Excelu szaleją. 

— Przez jakie „ż” pisze się ży-
rafa? — pyta nagle Michał. 

Siedzą razem w  pokoju, bo 
w drugim jej tata pracuje zdal-
nie. 

— Przez „ż” z kropką się pisze 
— odpowiada. 

Ale nie synowi, tylko niechcą-
cy klientowi, z którym akurat 
rozmawia przez telefon. Przy-
patruje się synowi. 

— Jak to, wyszedłeś w piża-
mie?

POLONISTKA Z WARMII
Nauczycielka, z  którą roz-

mawiam, mówi, że nic jej 
nie zaskoczy. Półnaga matka 
ucznia, która przemyka przed 
ekranem, krzyczące rodzeń-
stwo, uporczywe szczekanie 
psa. Jednak hitem były prze-
kleństwa wypowiadane przez 
jednego z ojców dziecka, nie-
świadomego, że jego córka 
zostawiła włączony mikrofon. 

— Ten pan odbywał chyba 
jakąś ważną rozmowę służ-
bową — opowiada. — Bardzo 
się zdenerwował i rzucił siar-
czystą wiązanką. Jako że to 
właśnie tata mojej uczennicy 
zawsze pojawiał się na zebra-
niu i był bardzo zaangażowany 
w życie szkoły, zdziwiłam się 
bardzo —  opowiada. —  Za-
wsze uprzejmy, szarmancki. 
Całe szczęście wszyscy już 
opuścili spotkanie online, zo-
stałam tylko ja, bo czekałam 
na mamę pewnej uczennicy. 
Więc nie narobił sobie wstydu 
przed innymi dziećmi. 

Albo inna sytuacja. — Mama 
pewnego ucznia głośno ko-
mentowała, że materiał, który 
omawiam z uczniami, jej się nie 
podoba. Chyba nie miała świa-
domości, że ją słychać. Albo 
robiła to specjalnie — dodaje 
nauczycielka. 

ALEKSANDRA TCHÓRZEWSKA

a.tchorzewska@gazetaolsztynska.pl

Przy zdalnych lekcjach trudno o spokój

Wszelkie prawa zastrzeżone. GRUPA WM Sp. z o.o.
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SZKOŁY SPOŁECZNE
LICEUM I SZKOŁA PODSTAWOWA W MIKOŁAJKACH.

CZY WARTO?
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— W jakiej sytuacji zastała 
polską szkołę pandemia?
— Szkoły musiały zmie-

nić formę kształcenia ze 
stacjonarnej na zdalną, co 
na pewno zaskoczyło wiele 
osób. Jak wynika przecież 
z badań Centrum Cyfrowego, 
ponad 85 proc. badanych na-
uczycieli, kiedy nie musiało, 
przed zamknięciem szkół, nie 
korzystało z narzędzi eduka-
cji zdalnej. Podczas pande-
mii musieli się tego nauczyć, 
a jednocześnie poradzić sobie 
z tym, że kontakt z uczniami 
zmienił się na zapośredniczo-
ny. Kryzysowa edukacja zdal-
na była rewolucją i, co wiem, 
dlatego że współpracuję z ba-
daczami na całym świecie, 
była rewolucją właściwie dla 
wszystkich systemów eduka-
cyjnych

— Jakie były konsekwencje 
tej rewolucji?
— Edukacja to relacja. Rela-

cje są ważne nie tylko pomię-
dzy nauczycielem a uczniem, 
ale i  między rówieśnikami. 
Skoro więc zmieniła się ko-

munikacja, to zmieniły się 
i  relacje. Pytanie tylko, czy 
na lepsze, czy na gorsze. 
Nasze badania pokazały to, 
co czuliśmy intuicyjnie: jest 
sporo nauczycieli, uczniów 
i  rodziców, którzy wskazują 
na spadek jakości tych relacji.

Połowa uczniów zaobserwo-
wała pogorszenie relacji z ko-
legami, a co czwarty przyznał, 
że ucierpiała też relacja z wy-
chowawcą.

Co ciekawe, w naszych ba-
daniach pojawiła się też nie-
wielka grupa, licząca pięć 
procent uczniów, którzy mó-
wią, że ich relacje w  szkole 
są lepsze. W tej grupie są np. 
osoby bardzo nieśmiałe, które 
wstydziły się wypowiedzieć, 
a teraz potrafi ą to zrobić. To 
są też uczniowie, którzy mie-
li wyrobioną tzw. złą opinię, 
czyli wizerunek kogoś, kto się 
nie angażuje, nie przejmuje. 
Teraz, bez publiczności, mogą 
pokazać się zupełnie inaczej.

— Wiemy, że spadła jakość 
relacji, ale czy wiemy, jak 
sobie z tym radzić?

— Przedstawiciele WHO 
powiedzieli w  pewnym mo-
mencie, żeby nie używać 
sformułowania „dystans spo-
łeczny”, ale „dystans fi zyczny”, 
bo w tej chwili potrzebujemy 
właśnie bliskości społecz-
nej. Ale czy tę bliskość da się 
utrzymać za pośrednictwem 
narzędzi online? Okazuje się, 
że tak, przynajmniej w pew-
nym zakresie. Zresztą nie 
mamy specjalnie wyjścia. 
Obserwowałem starania 
różnych nauczycieli, którzy 
swoimi działaniami starali się 
budować relację za pośredni-
ctwem tych kanałów. Robili 
oni spotkania online inne niż 
lekcje, świętowali wspólnie 
z grupą urodziny uczniów… 
Pojawiały się też zadania pra-
cy w grupach, a czasem i ta-
kie drobne rzeczy, jak prośba 
o nietypowe czy wesołe przy-
witanie uczniów z resztą klasy. 
To wszystko składa się na re-
lację, więc nie jest tak, że nie 
możemy nic zrobić, żeby być 
bardziej razem. Trzeba jednak 
uznać, że to jest ważne i sku-
piać się na tym.

NIE JEST TAK, ŻE NIE MOŻEMY NIC ZROBIĆ, ŻEBY BYĆ BARDZIEJ RAZEM. TRZE-
BA JEDNAK UZNAĆ, ŻE TO JEST WAŻNE I SKUPIAĆ SIĘ NA TYM — MÓWI PROF. 
JACEK PYŻALSKI, PEDAGOG SPECJALNY Z UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIE-
WICZA W POZNANIU.

KRYZYSOWA 
EDUKACJA 
ZDALNA 
TO 
REWOLUCJA

Wszelkie prawa zastrzeżone. GRUPA WM Sp. z o.o.
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— Jest jednak i taka grupa 
uczniów, której będzie trud-
niej taką relację zbudować.
— Tak, ten problem będzie 

w  największym stopniu do-
tyczył tych uczniów, którzy 
we wrześniu zaczęli naukę 
w pierwszych klasach. Ta gru-
pa nie miała możliwości po-
znać się na żywo, zbudować 
więzi, relacj…

— I warto zauważyć, że ten 
problem dotyka nie tylko 
najmłodszych uczniów, ale 
i studentów. Nie wiem, jak 
sprawa wygląda na pańskiej 
uczelni, w Poznaniu, ale 
rektor UWM wielokrotnie 
podkreślał, że bardzo zależy 
mu na tym, że pierwszoroczni 
studenci mogli choć trochę 
postudiować w trybie stacjo-
narnym.
— To prawda, wiele proble-

mów z  komunikacją zdalną, 
które dotyczą najmłodszych 
uczniów, można zaobserwo-
wać także na poziomie aka-
demickim. 

— W raporcie „Edukacja 
zdalna: co stało się z ucznia-
mi, ich rodzicami i nauczy-

cielami?”, którego jest pan 
współautorem, pojawiają się 
wyniki badań dotyczące cza-
su poświęcanego na różne ak-
tywności. Okazuje się, że na-
uczyciele, częściej niż rodzice 
czy uczniowie, zmuszeni byli 
poświęcać więcej czasu na 
działania, które pogarszały 
ich samopoczucie…
— Rzeczywiście, kiedy py-

taliśmy uczniów, rodziców 
i nauczycieli o ich dobrostan, 
najwyższy odsetek osób, które 
mówiły, że ich samopoczucie 
fi zyczne i psychiczne jest gor-
sze niż przed zamknięciem 
stół, był wśród nauczycieli, 
na drugim miejscu — wśród 
rodziców, a  dopiero na trze-
cim wśród uczniów. I  choć 
w sposób naturalny i oczywisty 
najwięcej uwagi poświęcamy 
młodym ludziom, zastana-
wiając się, co z  nimi będzie, 
warto pamiętać, że i  ci, któ-
rzy się troszczą o dzieci, sami 
mają kłopoty i  obciążenia 
związane ze zdrowiem psy-
chicznym. Wynikają one z sy-
tuacji, w jakiej się znaleźliśmy. 
Warto więc zająć się też sobą, 

bo powraca pytanie o to, czy 
będziemy w  stanie wesprzeć 
nasze dzieci, kiedy sami nie 
będziemy radzić sobie ze swo-
imi problemami. Powinniśmy 
pamiętać, że wspierając zdro-
wie psychiczne nauczycieli, 
wspiera się też zdrowie psy-
chiczne uczniów.

— O tym, że relacje są pod-
stawą w edukacji, mówi się 
od lat. Pan także jest bardzo 
zaangażowany w różne 
projekty, które mają na celu 
podkreślanie tej wartości. 
Czy sytuacja się poprawia?
— Powtarzamy, że to jest 

ważna sprawa, ale czasami 
działa to na zasadzie sloganu. 
Tymczasem trzeba pamię-
tać, że ta wielka rzecz, jaką 
jest relacja, materializuje się 
w codziennym życiu w postaci 
małych, czasem niełatwych do 
zauważenia rzeczy.

Na przykład teraz, w czasie 
edukacji zdalnej, gest nauczy-
ciela, który zauważy, że uczeń 
jest smutny i zagada do niego, 
napisze prywatną wiadomość 
po lekcji, może wydawać się 
czymś banalnym, ale może też 

być czymś ważnym dla kogoś, 
kto ma trudności. Podobnie 
jest z gotowością nauczyciela 
do wytłumaczenia indywidu-
alnie czegoś, czego uczeń nie 
rozumie. Jestem przekonany, 
że to są właśnie takie małe 
rzeczy, na które powinniśmy 
zwracać uwagę, bo one mają 
ogromne znaczenie.

— A co z ocenianiem? Czy 
ono, szczególnie w czasie 
edukacji zdalnej, powinno się 
zmienić? Od jakiegoś czasu 
internet żyje przecież np. 
memami o wykładowcach, 
którzy podszywają się pod 
studentów, żeby sprawdzać, 
czy podczas egzaminów nikt 
nie ściąga.
— Styl oceniania, w którym 

stopień służy wyłącznie spraw-
dzaniu, to zawsze jest zabawa 
w kotka i myszkę, a pandemia 
wyraźnie pokazała, że to jest 
zbyt wąskie traktowanie spra-
wy. Jest wiele innych sposo-
bów, by poinformować ucznia 
o jego postępach i temu służy 
np. ocenianie kształtujące. 
Dobrym rozwiązaniem są też 
oceny rówieśnicze. 

— Jak czują się starsi ucz-
niowie w sytuacji edukacji 
zdalnej, wiemy sporo. A co 
z najmłodszymi dziećmi?
— Mało jest badań na ten 

temat, ale problemy są po-
dobne: dotyczą one relacji ró-
wieśniczych i relacji z wycho-
wawcami, z którymi młodsze 
dzieci są przecież bardzo zwią-
zane. O tym, jak radzą sobie ci 
uczniowie, można wniosko-
wać na podstawie obserwacji. 
Nauczyciele mówią, że dzieci 
czasem sygnalizują swoje po-
trzeby: mówią, że chciałyby 
zostać po lekcji, żeby poroz-
mawiać. Co ciekawe, ta ich 
potrzeba kontaktu ujawnia się 
np. w tym, że kiedy jedna z na-
uczycielek zaproponowała, że 
wieczorem poczyta dzieciom 
książkę na dobranoc, na to 
spotkanie stawiła się niemal 
cała klasa. Chyba trudno było 
się tego spodziewać.

— Spodziewać się można za 
to narzekań rodziców na to, 
jak nauczyciele sprawują 
swoją rolę w czasie edukacji 
zdalnej… Narzekamy dużo. 
Ale czy zasadnie?

— Ja też spotkałem się z na-
rzekaniami, natomiast w ba-
daniach te głosy, pozytywne 
i  negatywne, rozkładały się 
raczej po połowie.

— Podobnie niejednoznacz-
nie jest z oceną rozwiązań 
wypracowanych w czasie 
pandemii. Część z nich może 
się chyba przydać polskiej 
szkole?
— Oczywiście. Niektórzy 

nauczyciele zaproponowali 
w tym czasie ciekawe inicja-
tywy, np. zapraszali na zdal-
ne spotkania ze swoją klasą 
ciekawe osoby. Ci ludzie nie 
mieliby pewnie szansy przy-
jechać do szkoły w  małej 
miejscowości, a forma online 
pozwalała na takie spotkanie. 
Trzeba więc pamiętać o tym, 
co się udało, żebyśmy — na 
zasadzie odbicia wahadła 
w drugą stronę – nie pożegna-
li się zupełnie ze wszystkimi 
cyfrowymi narzędziami. Po-
winniśmy się bardzo dobrze 
przyjrzeć temu, co przynosiło 
dobre efekty i nie rezygnować 
z tego.

Daria Bruszewska-Przytuła

Wszelkie prawa zastrzeżone. GRUPA WM Sp. z o.o.
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ZAPEWNIAMY CI: � kadrę pedagogiczną o wysokich kwalifi kacjach � miejsca odbywania zajęć praktycznych, gwarantujące 
bardzo dobre przygotowanie zawodowe � wynagrodzenie za praktyczną naukę zawodu � ubezpieczenie � możliwość zdobycia dodatkowych kwalifi kacji � liczne zajęcia kulturalne i sportowe � odzież roboczą 
i tablet do zdalnej nauki w szkole

ABSOLWENCIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ
MUSISZ PODJĄĆ DECYZJĘ, CO CHCESZ W ŻYCIU ROBIĆ.

UŁATWIMY CI TO ZADANIE! 
Tylko u nas i praktykę, i naukę załatwisz od ręki w sekretariacie szkoły lub online mailowo: 
szkolaawamebel@wp.pl
JEŻELI CHCESZ UCZĘSZCZAĆ DO 3-LETNIEJ BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA (DAWNIEJ ZSZ)
I MIEĆ ZAGWARANTOWANĄ PRAKTYCZNĄ NAUKĘ ZAWODU W DOBRZE 
PRZYGOTOWANYM ZAKŁADZIE PRACY PRZYJDŹ DO NAS!

SZKOŁA KSZTAŁCI W ZAWODACH:

Po ukończeniu nauki uczeń zdaje egzamin i uzyskuje dyplom czeladniczy, który umożliwia w przyszłości 
zdobycie tytułu mistrza. Tytuły te są honorowane i cenione w krajach Unii Europejskiej.  Posiadając 
dyplom czeladniczy lub mistrzowski, można uruchomić własną działalność gospodarczą.

� ������	 � 
����	 � ���
�	 � �	����� � 	�����
� �������� ���	���	 ��
�� � ������� 	��������

Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożonych dokumentów oraz przeprowadzonej rozmowy 
kwalifi kacyjnej, bez egzaminów. 

Zgłoszenia przyjmuje branżowa szkoła I stopnia (dawne ZSZ), 13-100 Nidzica, Piątki 37, 
tel. 89 541 22 90, 89 625 23 94 lub 512 968 969      www.zsz-piatki.schoolpage.pl

Kształcimy dobrych fachowców

PO SKOŃCZONEJ NAUCE GWARANTUJEMY 
STAŁĄ, DOBRZE PŁATNĄ PRACĘ 

7521ekwe-A -P

tel. +48 87 621 80 90, kom. +48 691 382 494             www.cem.elk.pl

◊  ������ � !"#�$%&'()�*�� & �++&�()(��
przygotowania wojskowego

◊  ,-&. �'�/�0��. +� 1-(�. / %)�23(�4
� 5�-�(�0(�4 3�&1���&�6%'/( 1�3"��&#� �
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◊  ,�)#� 1-&. �'�/(#�� +� � &(��#� �('�-("#� �
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NAUKA ZDALNA - PODSUMOWANIE

Wszelkie prawa zastrzeżone. GRUPA WM Sp. z o.o.
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www.wpia.uwm.edu.pl                                                                                                                 UWM.WPiA
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p  ��¯�«� ����� �´�¤��§ �¨��¨ µ������¯�¤��§�«��¯�¤��§ ��¤��¤�¯�¤��
p  �¤´��� �¯�µ����¯�¤
p  ̄ ��¯���� �¤�������¤
p  ��¶����¤ ��¯«��� ��´������ ��¤���¥���°�� ¯���� � ¶�����
p  ����¥����¤ �������� �����¤
p  ����°� ���¤�·���¶�� ���������������� ����������¤ ����¤��¯��
p  ����°� ���¤�·���¶�� ����������� ³¯��¤���¯�� ¸����¯� ±��������
p ¥����¤ �¤¯��¤ �������¤
p  ���¥¤���¤ ���¤��¥�� ����¤��¯�¤ � �¥��¤� ¹���������º
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Wszelkie prawa zastrzeżone. GRUPA WM Sp. z o.o.


